
НАУКОВА ШКОЛА 

з економіки сільського господарства 

 

«Наука - це спорт, гімнастика розуму, що доставляє 

задоволення» 
Альберт Ейнштейн 

Фундатори і час заснування наукової школи 

Історія факультету економіки і підприємництва своїм корінням сягає у 

часи перетворення Головного училища садівництва в Уманське училище 

землеробства і садівництва. Саме тоді за ініціативи кандидата наук, 

статського радника П.А. Загорського започатковано викладання курсу 

економіки сільського господарства. З 1878 року вводиться дисципліна 

«Рахівництво», першим викладачем якої був на той час директор училища, 

 дійсний статський радник Д.С. Леванда. 

В 1973 р. Олександра Івановича Здоровцова призначили ректором 

Уманського сільськогосподарського інституту. Його перші кроки, на посаді 

ректора, розпочалися із створення економічного факультету, на базі якого 

згодом виросли два факультети – менеджменту та економіки і 

підприємництва. 
 

 
  

 

 

 

 

 

Олександр Іванович Здоровцов – заслужений 

працівник вищої школи України, провідний 

спеціаліст з питань трудових ресурсів і 

продуктивних сил в аграрному секторі України. 

Олександр Іванович створив наукову школу 

підготовки економічних кадрів «Вдосконалення 

механізму підвищення ефективності 

агропромислового виробництва», підготував 18 

кандидатів і 2 доктори економічних наук. 

Він автор і співавтор багатьох підручників, 

навчальних посібників з питань економіки і 

організації аграрного виробництва, ряду 

монографій і довідників, окремих брошур, 

рекомендацій. Загальний список його наукових 

праць перевищує 250 найменувань. 

 
 

 



Провідні науковці 

Кадровий потенціал наукової школи економіки представлений 

послідовниками, провідними вченими: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Семенда Д.К., кандидат економічних наук, 

профессор, заслужений працівник сільського 

господарства України 

професор кафедри підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності Уманського НУС 
 

Аспіранти, що здобули ступінь кандидата 

економічних наук під керівництвом Д.К. Семенди 

 

1.Ткачук С.П. «Формування та функціонування 

регіонального ринку молока», 2009 р. 

2. Уманська В.Г. «Розвиток бурякоцукрового 

підкомплексу АПК України», 2010 р. 

3. Жарун О.В. «Інвестиційна діяльність та її 

економічна ефективність у сільськогосподарських 

підприємствах», 2009р. 

4.Тернавська І.Б. «Продовольча безпека та її 

забезпечення на регіональному рівні», 2011 р. 
5. Руденко М.М. «Технічне забезпечення 

сільськогосподарських підприємств з використанням 

фінансового лізингу», 2012 р. 

 

Кучеренко Т.Є., доктор економічних наук, 

профессор, професор кафедри обліку і 

оподаткування Уманського НУС 

 
Аспіранти, що здобули ступінь кандидата економічних 

наук під керівництвом Т.Є. Кучеренко 

 
1.Ткачук І. В. Управління грошовими потоками 

сільськогосподарських підприємств, 2014 р 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучеренко Т.Є., доктор економічних наук, 

профессор,  

професор кафедри обліку і оподаткування 

 
 

Уланчук В.С., доктор економічних наук, 

профессор, Академік Академії економічних 

наук України 

професор кафедри обліку і оподаткування 

Уманського НУС 

 
Аспіранти, що здобули ступінь кандидата економічних 

наук під керівництвом В.С. Уланчука 

1. Козлова Н.В. «Формування  та розвиток  

зернопродуктового  підкомплексу Черкаської  області  в 

умовах  становлення ринкових відносин»,  1999 р. 

2. Колесов О.С. «Організаційно-економічний механізм 

маркетингу в зернопродуктовому  підкомплексі», 2002 р. 

3. Мудрак Р.П. «Формування ринку молока та 

молокопродуктів  у Черкаській області», 2002 р. 

4. Грицик О.М. «Розвиток  та підвищення  ефективності  

свинарства в Черкаській області», 2003 р. 

5. Шайко О.Г.  «Обґрунтування  ефективного  розвитку 

виробництва  продукції  олійних культур», 2005 р. 

6. Лисенко Н.О. «Розвиток  економічних відносин  при  

вирощуванні і переробці цукрових буряків», 2006 р. 

7. Бобко  В.В.  «Підвищення  ефективності використання  

ресурсного  потенціалу в аграрному секторі»,  2006 р. 

8. Мазур Ю.П. «Ефективність функціонування  та 

перспективи розвитку підприємств рибного 

господарства», 2007 р. 

9. Оляднічук Н.В.  «Інтенсифікація галузей тваринництва  

на інноваційній основі в аграрних формуваннях», 2008 р. 

10. Альошкіна Л.П. «Економічний механізм  підвищення 

ефективності використання земель», 2009 р. 

11. Аніщенко Г.Ю. «Розвиток ефективного та 

конкурентоспроможного садівництва в 

сільськогосподарських підприємствах», 2010 р. 
12. Семенда О.В. «Стратегічні  напрями  інтенсивного 

розвитку  виробництва  молока в аграрних  

формуваннях», 2014 р. 

13. Ніколаєвська В.В. «Ефективність інноваційного 

розвитку галузі рослинництва  в сільськогосподарських 

підприємствах», 2014 р. 

14. Жученко  Д.Б. «Ефективність виробництва продукції 

бджільництва в сільськогосподарських підприємствах», 

2014 р. 
15. Кузьменко О.А. «Економічна ефективність  

виробництва круп’яних культур в сільськогосподарських 

підприємствах», 2015 р. 

Докторанти, що здобули ступінь доктора економічних 

наук під керівництвом В.С. Уланчука 

1. Мудрак Р.П «Продовольча безпека  України в умовах 

глобалізації»,  2013 р. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непочатенко О.О,. доктор економічних наук, 

професор 

Заслужений працівник освіти України; 

Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня, 

ректор Уманського НУС, професор кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування 

Уманського НУС 
 

Аспіранти, що здобули ступінь кандидата економічних наук 

під керівництвом О.О. Непочатенко 

 
1. Транченко О.М. «Формування та розвиток стратегічного 

управління виробничої діяльності сільськогосподарських 

підприємств», 2011 р. 

2. Бондаренко Н.В. «Кредитне забезпечення поточної 

діяльності сільськогосподарських підприємств», 2012 р. 

3. Тригубенко О.С. «Державне регулювання соціально-

економічного розвитку сільських територій», 2013 р. 

4. Рябенька М.О. «Відтворення основних засобів 

підприємств спиртопродуктового комплексу підприємств 

АПК», 2013 р. 

5.  Кіфоренко О.В. «Стратегічні орієнтири 

конкурентоспроможності продукції на регіональному 

продовольчому ринку», 2014 р. 

6. Лозінська Ж.П. «Фінансове забезпечення розвитку малих 

підприємств», 2018 р. 

7.Гнатюк Т.О. «Формування економічної безпеки 

сільськогосподарських підприємств», 2018 р. 

8. Пташник С.А. «Формування та розвиток 

конкурентоспроможності сільськогосподарських 

підприємств», 2018 р. 

9. Чукіна І.В. «Розвиток аграрних підприємств та 

результативність управління виробничо-господарської 

діяльності», 2019р. 
 

Докторанти, що здобули ступінь доктора економічних наук 

під керівництвом О.О. Непочатенко 

1. Прокопчук О.Т. «Агростраховий ринок України в 

умовах трансформаційних процесів», 2021р. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бечко П.К., кандидат економічних наук, 

профессор,професор кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування  

Уманського НУС 
 

Аспіранти, що здобули ступінь кандидата економічних 

наук під керівництвом П.К. Бечка 
 

1. Деркач Т.А. «Формування та ефективність використання 

оборотних засобів зернових складів», 2012р.  

2. Непочатенко О.А. «Механізми забезпечення економічної 

ефективності діяльності аграрних підприємств», 2012р.  

3. Митяй О.В. «Організаційно-економічні механізми 

підвищення ефективності діяльності аграрних 

підприємств», 2013р.  

4. Демченко О.В. «Удосконалення механізмів забезпечення 

суб’єктів агросфери обіговим капіталом», 2013р.  

5. Непочатенко В.О. «Організаційно-економічні механізми 

управління інвестиційними процесами підприємств 

агропродовольчої сфери», 2015р.  

6. Голобородько Я.О. «Управління 

конкурентоспроможністю сільськогосподарських 

підприємств», 2019р.  

7.  Попиченко Д.А. «Управління оборотними активами 

сільськогосподарських підприємств», 2019р.  

8. Солтик Я.В. «Банківське кредитування аграрної галузі», 

2020р. 
 

Бурляй О.В., кандидат економічних наук, 

профессор, заслужений економіст України, 

професор кафедри підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності, завідувач відділом 

інтелектуальної власності, комерціалізації та 

трансферу технологій Уманського НУС 
 

Аспіранти, що здобули ступінь кандидата економічних 

наук під керівництвом О.В. Бурляя 
 

1.Пархоменко Л.А. «Організація та ефективність 

функціонування овочівничих фермерських 

господарств», 2010 р.  

2. Андрусяк Н.О. «Шляхи підвищення ефективності 

виробництва та переробки овочів в 

сільськогосподарських підприємствах», 2011 р.  

3. Коваленко О.С. «Організація та ефективність 

функціонування садівничих підприємств», 2015 р.  

4. Родащук Г.Ю. «Транспортна складова розвитку 

сільських територій», 2015 р. 

5. Лемещенко Н.М. «Інституційне забезпечення сталого 

розвитку сільськогосподарських підприємств», 2020 р.  

6. Смертенюк І.І. «Інноваційний розвиток 

сільськогосподарських підприємств в контексті 

кліматичних змін», доктор філософії , 2021 р. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестерчук Ю.О. доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності, декан 

факультету економіки і підприємництва 

Уманського НУС 

 
Аспіранти, що здобули ступінь кандидата економічних наук 

під керівництвом Ю.О. Нестерчук 
 

1. Улянич Ю.В. «Розвиток капіталізації сільськогосподар-

ських підприємств», 2012 р. 

2. Бутко Н.В. «Формування та використання ресурсного 

потенціалу підприємств продуктових підкомплексів АПК», 

2012 р.  

3. Тупчій О.С. «Організаційно-економічне обґрунтування 

розвитку інтенсивного садівництва в сільськогосподар-ських 

підприємствах», 2015 р. 

4. Парубок Н.В. «Розвиток інтегрованих структур в 

цукробуряковому підкомплексі аграрного сектору», 2017 р. 

5. Фротер О.С. «Формування системи соціальної 

відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу», 2019 р. 

6. Новицький І.В. «Економічний механізм взаємовідносин 

підприємств зернопродуктового підкомплексу», 2020 р., 

доктор філософії. 

7. Бленда Н.О. «Формування стратегії розвитку 

продовольчого комплексу», 2021 р., доктор філософії. 
 

Докторанти, що здобули ступінь доктора економічних наук 

під керівництвом Ю.О. Нестерчук 

1. Соколюк С.Ю. «Гармонізація інноваційного розвитку 

підприємств аграрного сектору в умовах інституційних 

змін», 2020 р. 

2. Бурляй А.П. «Організаційно-економічне забезпечення 

екологізації сільського господарства в умовах сталого 

розвитку», 2020 р. 

3. Сегеда С.А. «Розвиток аграрно-продуктового 

виробництва: теорія, методологія, практика», 2021 р. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Мельник Л.Ю. доктор економічних наук, 

профессор, завідувач кафедри обліку і 

оподаткування Уманського НУС 

 

Мальований М.І., доктор економічних наук, 

профессор,професор кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування, проректор з науково-

педагогічної роботи Уманського НУС 
 

Аспіранти, що здобули ступінь кандидата економічних наук під 

керівництвом М.І. Мальованого 

 

1. Осіпова А.А. «Державне регулювання розвитку 

сільськогосподарського виробництва», 2020р. 

 

Прокопчук О.Т., доктор економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Уманського НУС 

 



 

 

 

 

 

 

Пенькова О.Г., доктор економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри маркетингу 

Уманського НУС 

 

Соколюк С.Ю., доктор економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності, заступник 

декана з практичної підготовки студентів 

факультету економіки і підприємництва 

Уманського НУС 

 

Мудрак Р.П., доктор економічних наук, 

профессор, завідувач кафедри економіки 

Уманського НУС 

Аспіранти, що здобули ступінь кандидата економічних 

наук під керівництвом Р.П. Мудрака 

 

1. Нестерчук Я. А. Формування механізму стійкого 

розвитку садівничих підприємств, 2018 р.; 

2. Нижник І.О. Захист продовольчих інтересів населення 

України в умовах глобалізації, 2021р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Бурляй А.П., доктор економічних наук, 

доцент, доцент кафедри економіки 

Уманського НУС 

 

Чернега І.І., доктор економічних наук, доцент, 

доцент кафедри підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності, директор центру 

професійно-кар’єрної орієнтації та 

доуніверситетської підготовки 

 

Коротєєв М.А., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності  

Уманського НУС 
 

Аспіранти, що здобули ступінь кандидата економічних 

наук під керівництвом М.А. Коротєєва 

1. Семенда О.В. «Організаційно-економічні механізми 

ефективного використання землі у сільськогосподарських 

підприємствах», 2015 р. 

 


